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Συγκεκριμένα, το  6ο Επιχειρηματικό  Φόρουμ Ελλάδας-

Σουηδίας και με θέμα «Η Μετάβαση της Ελλάδας προς ένα

Βιώσιμο Μέλλον»και τις  Βιώσιμες Δημόσιες Μεταφορές, πραγ-

ματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία. .

Κατά την έναρξη του Φόρουμ χαιρετισμό απηύθυναν η πρό-

εδρος του Ελληνο-Σουηδικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, κα.

Ράνια Πατσιοπούλου και η Πρέσβης της Σουηδίας στην Ελλάδα,

κα. Charlotte Sammelin. Και οι δύο κατέστησαν σαφή την

ανάγκη μετάβασης της Ελλάδας σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον

μέσα από την ενσωμάτωση αποδοτικών και φιλικών προς το

περιβάλλον λύσεων στον  τομέα των δημόσιων συγκοινωνιών

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Υπουργός Υποδομών και

Μεταφορών, κ. Κώστας Αχ. Καραμανλής ο οποίος αναφέρθηκε

στο ολοκληρωμένο σχέδιο της κυβέρνησης για την ανανέωση

του στόλου των οχημάτων μαζικής μεταφοράς και τη δημιουρ-

γία υποδομών για εύκολη και προσβάσιμη φόρτιση εισάγοντας

το απαραίτητο ρυθμιστικό και αδειοδοτικό πλαίσιο προαναγγέλ-

λοντας παράλληλα την έναρξη διαγωνισμού για νέα λεωφορεία

στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, πολλά από τα οποία θα είναι

ηλεκτρικά. 

 ενημέρωση

■ Βιώσιμες Δημόσιες Μεταφορές

FORUM ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Η πανδημία μπορεί να περιόρισε τις εκδηλώσεις, όμως, μια πολύ σημαντική εκδήλωση που αφορά τις μεταφορές

στο μέλλον, και το βιώσιμο μέλλον τους πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, διαδικτυακά και με την συμμε-

τοχή σημαντικών καλεσμένων που πήραν μέρος και εξέθεσαν τις σημανικές απόψεις τους. 

“

FORUM ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
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“

FORUM ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Στη συνέχεια, ο καθηγητής Ιωάννης Γκόλιας, πρόεδρος του

Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) τόνισε

ότι πρέπει να κάνουμε τις δημόσιες συγκοινωνίες ελκυστικό-

τερες, με καθαρότερα καύσιμα και καθαρότερες τεχνολογίες

που θα επιφέρουν μείωση της ρύπανσης, αλλά και της ηχο-

ρύπανσης, πιθανότατα με έναν συνδυασμό αμιγώς ηλεκτρι-

κών και υβριδικών οχημάτων καθώς οι ρύποι που

εκπέμπουν και τα υβριδικά οχήματα είναι πολύ χαμηλοί.  

Ο κ. Marcin Seredynski, Επικεφαλής Καινοτομίας και Έρευνας

στο E-Bus Competence Center του Λουξεμβούργου τόνισε

ότι τα τρία κυριότερα μεγάλα προβλήματα σήμερα είναι η ηχο-

ρύπανση, η κλιματική αλλαγή και η ενεργειακή κατανάλωση. 

Αναφέρθηκε αφενός στην επιλογή αμιγώς ηλεκτρικών οχη-

μάτων, που είναι ο στόχος για το μέλλον, αλλά καθώς απαι-

τείται μια μακρόχρονη και σταδιακή διαδικασία, πρόκρινε ως

ιδανική ενδιάμεση λύση την εναλλακτική των υβριδικών (full

hybrid) οχημάτων τα οποία έχουν πολλά από τα πλεονεκτή-

ματα των ηλεκτρικών πχ. αμιγώς ηλεκτρική κίνηση σε ευαί-

σθητες περιοχές, χωρίς όμως τους περιορισμούς που θέτει το

θέμα της φόρτισης και η ανάγκη ύπαρξης εκτεταμένων υπο-

δομών. Με την υβριδική τεχνολογία μπορούν να μειωθούν οι

εκπομπές ρύπων κατά 25%, τόνισε. 

Από την πλευρά του, ο κ. Roger Vahnberg, Senior Vice

President της Västtrafik, της Αρχής Δημοσίων Μεταφορών

του Γκέτεμποργκ, έφερε ως παράδειγμα την διαδικασία μετά-

βασης της Δυτικής Σουηδίας στην ηλεκτροκίνηση η οποία ξε-

κίνησε το 2011 με plug-in υβριδικά λεωφορεία και σταθμούς

φόρτισης στους τερματικούς σταθμούς, και αναμένεται να ολο-

κληρωθεί το 2030 με τον εξηλεκτρισμό όλων των μέσων μα-

ζικής μεταφοράς στην πόλη.  Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις

μεγάλες προκλήσεις που αντιμετώπισαν κατά τον εξηλεκτρι-

σμό των δημόσιων μεταφορών, όπως οι μεγάλες υποδομές

που απαιτούνται, η διαθέσιμη ηλεκτρική ενέργεια στο δίκτυο

καθώς και η θέση των αμαξοστασίων.

Τέλος, ο κ. Νίκος Καλικατζαράκης, Επικεφαλής του τομέα

Ηλεκτροκίνησης της ΑΒΒ Ελλάδος, επεσήμανε την ανάγκη για

χρήση ηλεκτρικών οχημάτων και τη διασφάλιση καθαρής

ανανεώσιμης ενέργειας για τη φόρτισή τους. Αναφέρθηκε και

οι ίδιος στις προκλήσεις που παρουσιάζει η φόρτιση των λε-

ωφορείων, ανάλογα και με το μήκος τους, καθώς και στις

υποδομές που πρέπει να αναπτυχθούν για την υποστήριξη

ενός ηλεκτροκίνητου στόλου. Είπε χαρακτηριστικά ότι ένα λε-

ωφορείο που έχει 10 φορές τις μπαταρίες ενός μικρού αυτο-

κινήτου, χρειάζεται δεκαπλάσια ισχύ για να φορτίσει στον ίδιο

χρόνο με το αυτοκίνητο. Στη συνέχεια, παρουσίασε τις λύσεις

που παρέχει η ABB, παγκόσμιος ηγέτης στους φορτιστές ηλε-

κτρικών οχημάτων, με παρουσία σε περισσότερες από 82

χώρες. Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ανέφερε πως είναι

υπέρ της χρήσης υβριδικών οχημάτων εκτός από τα αμιγώς

ηλεκτρικά.  













“

ΔΙΟΔΙΑ - ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ
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Ξεκινάει η χιλιομετρική χρέωση στα διόδια! 

■ Το νέο σύστημα, το οποίο  είναι διαθέσιμο από την 1 Ιανουαρίου 2021 στην Ολυμπία Οδό

οι οδηγοί θα χρεώνονται για την πραγματική απόσταση που διανύει το όχημά τους, με την

χρήση του πομποδέκτη ΟΛΥΜΠΙΑ PASS. 

Μάλιστα, την πρεμιέρα στην αναλογική χιλιομετρική χρέωση

στα διόδια, έγινε στην Ολυμπία Οδό από τον υπουργό

Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή και τον γε-

νικό γραμματέα Γιώργο Καραγιάννη.

Πιο συγκεκριμένα, το νέο χιλιομετρικό σύστημα διοδίων

Hybrid έχει τη δυνατότητα να υπολογίζει τα χιλιόμετρα που έχει

οδηγήσει ο χρήστης και να επιστρέφει αυτόματα τα χρήματα

για την απόσταση που διένυσε, πιστώνοντάς τα άμεσα στον λο-

γαριασμό του!

Σε δηλώσεις του, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών

Κώστας Καραμανλής επισήμανε πως με την χιλιομετρική χρέ-

ωση διορθώνεται μια αδικία και λύνεται ένα ζήτημα που έθε-

ταν οι πολίτες εδώ και πολλά χρόνια.

«Από τις 4 Νοεμβρίου δώσαμε λύση σε ένα φαινομενικά

"μικρό", αλλά ουσιαστικά σημαντικό θέμα, από αυτά που λέμε

της καθημερινότητας. Οι οδηγοί πλέον μπορούν με τον ένα

πομποδέκτη, που ήδη διέθεταν, να περνούν από όλα τα διόδια

σε όλους τους αυτοκινητόδρομους. Καινοτομήσαμε, κάνοντας

αυτό που θα έπρεπε να είναι αυτονόητο: Η διαλειτουργικότητα

των διοδίων έγινε πραγματικότητα.

 ενημέρωση
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Τώρα, επόμενος στόχος είναι η χιλιομε-

τρική χρέωση. Και το πρώτο βήμα γίνεται

σήμερα, στην Ολυμπία Οδό. Οι οδηγοί θα

χρεώνονται μόνο για το τμήμα του δρόμου

που χρησιμοποιούν. Έτσι θα διορθωθεί μία

αδικία και λύνεται ένα ζήτημα που θέτουν

οι πολίτες εδώ και χρόνια. Δεσμευθήκαμε

για δίκαιη χρέωση των διοδίων με βάση

την απόσταση και το κάνουμε πράξη. Το

υβριδικό σύστημα της Ολυμπίας Οδού ση-

μαίνει επίσης λιγότερες καθυστερήσεις,

αφού το όχημα δε θα χρειάζεται να σταμα-

τήσει για να πληρώσει τα διόδια. Αυτό είναι

το κοινωνικά δίκαιο και πλέον αρχίζει να

γίνεται πραγματικότητα. Συγχαρητήρια σε

όσους εργάστηκαν για αυτό», δήλωσε ο

υπουργός Κώστας Καραμανλής



Το «Υβριδικό Σύστημα Χιλιομετρικής Χρέωσης»
(Hybrid ETC), ένα σύστημα χρέωσης με βάση τη
διανυθείσα απόσταση, ήταν δέσμευση της
Ολυμπίας Οδού, την οποία ξεκίνησε να σχεδιάζει
και στη συνέχεια να υλοποιεί αμέσως μετά την
ολοκλήρωση της κατασκευής της Κορίνθου -
Πατρών.
Αφορά ειδικότερα στην ενίσχυση του υπάρχοντος
«ζωνικού» συστήματος με την εγκατάσταση
«Ηλεκτρονικών Πυλών» (gantries) σε επιλεγμέ-
νες εξόδους του αυτοκινητόδρομου, έτσι ώστε οι
συνδρομητές O-pass να χρεώνονται με βάση τη
χιλιομετρική απόσταση που διανύουν.
Το υβριδικό σύστημα απευθύνεται στους κατό-
χους πομποδέκτη της Ολυμπίας Οδού και λει-
τουργεί αποκλειστικά με τη χρήση πομποδέκτη. 

Πώς λειτουργεί το σύστημα

Hybrid της Ολυμπίας Οδού

ενημέρωση
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■OΦΑΕ

Eπί τάπητος τα προβλήματα των Αυτοκινητιστών στην Ηπειρο

■ Ημερήσια αποστολή στην Περιφέρεια Ηπείρου πραγματοποίησε αντιπροσωπεία του ΔΣ της ΟΦΑΕ , 

προκειμένου να γίνουν συναντήσεις με εκπροσώπους τοπικών φορέων και Αρχών και να συζητηθούν

θέματα που αφορούν τον κλάδο των οδικών μεταφορών με σκοπό την εύρεση κοινών λύσεων. 

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΟΦΑΕ, Απόστολος Κενανίδης, μαζί με τον Β’ Αντιπρόεδρο, Δημήτριο Φωκαΐδη και τον

Ταμία Γεώργιο Σιδερίδη, πραγματοποίησαν συναντήσεις με εκπροσώπους της Αστυνομικής Δ/νσης και της Τροχαίας Ιωαννίνων,

του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας, του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας καθώς και με την Ένωση Ξενοδόχων και

την Ένωση Τουριστικών Γραφείων & Λεωφορείων του Ν. Ιωαννίνων με τους οποίους πραγματοποίησαν κοινή επίσκεψη στα

γραφεία της Περιφέρειας Ηπείρου. Τα θέματα συζήτησης με κάθε έναν από αυτούς τους φορείς αναφέρονται συνοπτικά πα-

ρακάτω:

Η Πρόεδρος του ΟΛΗΓ, Ρεγγίνα Δηλαβέρη, υποδέχτηκε την

αντιπροσωπεία της ΟΦΑΕ στο γραφείο της όπου και πραγμα-

τοποιήθηκε παραγωγική συζήτηση σε πολύ θετικό κλίμα με-

ταξύ των δύο πλευρών. Τα θέματα που παρέθεσε η ΟΦΑΕ

προς επίλυση αφορούσαν την διαδικασία ζύγισης των ΦΔΧ

στον χώρο του λιμένος, την ανάγκη για την δημιουργία περισ-

σότερων εισόδων για ΦΔΧ και την διεύρυνση του χρονικού

διαστήματος κατά το οποίο τα φορτηγά οχήματα θα μπορούν

να εισέρχονται στο λιμάνι πριν την επιβίβαση σε πλοίο, με

σκοπό έτσι ώστε να διευκολυνθεί η διέλευση των οχημάτων,

να ενισχυθεί η ασφάλειά τους αλλά και η ασφάλεια των γύρω

περιοχών από την πιθανότητα συγκέντρωσης και εισβολής

στα οχήματα από παράνομους μετανάστες. 

Η Πρόεδρος του ΟΛΗΓ άκουσε με προσοχή τα θέματα αυτά

και τις προτάσεις της ΟΦΑΕ για την επίλυσή τους, και ενημέ-

ρωσε τους εκπροσώπους της Ομοσπονδίας για τα πλάνα που

ήδη υπάρχουν για την κατασκευή νέων αυτόματων γεφυρο-

πλαστιγγών, κατασκευή χώρου ελεγχόμενης στάθμευσης των

φορτηγών και την αύξηση των μέτρων ασφαλείας στους χώ-

ρους του λιμένα, και τα οποία όταν υλοποιηθούν θα λύσουν

μεγάλο μέρος των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι

Αυτοκινητιστές στο λιμάνι.

Επιπλέον συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τις επιπτώσεις

της πανδημίας στον κλάδο των μεταφορών και οι πρόσθετες

διαδικασίες που έχουν παρουσιαστεί ως μέτρα κατά της δια-

σποράς του COVID-19. Το Προεδρείο της ΟΦΑΕ ζήτησε ως

προς αυτό, να βρεθούν λύσεις για την όσο το δυνατόν καλύ-

τερη διευκόλυνση και την μείωση του χρόνου αναμονής για

την διενέργεια rapid test στους οδηγούς που αποβιβάζονται

στο λιμάνι.

■ Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας (ΟΛΗΓ)
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Το νέο Λιμενάρχη Ηγουμενίτσας, Πλωτάρχη
Στέφανο Σουρβίνο επισκέφτηκαν στο γραφείο
του οι εκπρόσωποι της ΟΦΑΕ, προκειμένου
να τον συγχαρούν για την ανάληψη των νέων
καθηκόντων του και να του ευχηθούν καλή
επιτυχία στο απαιτητικό έργο του! Στην συνάν-
τηση παρευρέθηκαν και εκπρόσωποι της
Λιμενικής Αστυνομίας, και συζητήθηκαν κυ-
ρίως θέματα που αφορούν τους ελέγχους
φορτηγών οχημάτων και κυρίως για τον εξο-
νυχιστικό σε αλλοδαπά οχήματα για την νομι-
μότητά τους και για τον περιορισμό της
διενέργειας παράνομης μεταφοράς που δη-
μιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού
στην ελληνική αγορά. 
Παράλληλα, συζητήθηκαν θέματα Οδικής
Ασφάλειας και πιο αποτελεσματικής φύλαξης
του χώρου του λιμένος για την ασφάλεια των
οχημάτων και των προσώπων που βρίσκον-
ται σε αυτόν, κυρίως λόγω της παραβατικής
δράσης των παράνομων μεταναστών που
προσπαθούν να εξέλθουν της χώρας μας.
Τέλος, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τις
επιπτώσεις της πανδημίας στον κλάδο των
μεταφορών και οι πρόσθετες διαδικασίες
που έχουν παρουσιαστεί ως μέτρα κατά της
διασποράς του COVID-19. Το Προεδρείο της
ΟΦΑΕ ζήτησε ως προς αυτό, να βρεθούν λύ-
σεις για την όσο το δυνατόν καλύτερη διευ-
κόλυνση και την μείωση του χρόνου
αναμονής για την διενέργεια rapid test στους
οδηγούς που αποβιβάζονται στο λιμάνι.
Οι εκπρόσωποι της ΟΦΑΕ δήλωσαν την έμ-
πρακτη υποστήριξή τους στο έργο των ελεγ-
κτικών Αρχών για την πάταξη της παράνομης
μεταφοράς και των παράνομων φορτηγών,
δηλώνοντας πρόθυμοι και διαθέσιμοι να πα-
ρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία, εκπαιδευ-
τικό υλικό, καθώς και ενεργό συμμετοχή σε
ελεγκτικές αποστολές.

■ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Στην πόλη των Ιωαννίνων, το Προεδρείο της ΟΦΑΕ πραγματοποίησε συ-
νάντηση με τον Αστυνομικό Δ/ντη Ιωαννίνων, Βασίλειο Μουσελίμη, και τον
Διοικητή Τροχαίας του νομού, Γεώργιο Αζελή. Βασικό θέμα συζήτησης
υπήρξε και πάλι η εντατικοποίηση των ελέγχων των οχημάτων που διέρ-
χονται της περιοχής και τα οποία όπως συμφώνησαν και οι ίδιοι, έχουν πα-
ράνομη δραστηριότητα, και κυρίως τα βουλγάρικα ελληνικών
συμφερόντων εφαρμόζουν πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού εις βάρος
των Ελλήνων αυτοκινητιστών. Συγκεκριμένα, όπως και οι εκπρόσωποι
των αστυνομικών Αρχών έχουν ήδη διαπιστώσει από την εμπειρία τους,
κυρίως οχήματα ελληνικών συμφερόντων ταξινομημένα στην Βουλγαρία
συστηματικά δεν καταβάλλουν τα οδικά τέλη όταν διέρχονται της ΕΓΝΑΤΙΑΣ
ΟΔΟΥ, δηλώνοντας αδυναμία πληρωμής, με αποτέλεσμα να έχουν συγ-
κεντρωθεί υπέρογκα ποσά οφειλών από αλλοδαπά οχήματα. Δυστυχώς,
μέχρι σήμερα ούτε η Πολιτεία αλλά ούτε και το ΔΣ της Εγνατίας Οδού δεν
έχουν προβεί στις νόμιμες ενέργειες για την απόδοση ευθυνών και την εί-
σπραξη των οφειλών.
Παράλληλα, αναφέρθηκαν σε συστηματικές παραβιάσεις του Κανονισμού
561/06 που αφορά τις ώρες οδήγησης από βουλγάρικα οχήματα κατά κύριο
λόγο, αλλά επίσης και από οχήματα από την Τουρκία και την Βόρεια
Μακεδονία , που έχουν αναλογικούς ταχογράφους, στα οποία δεν μπορούν
να διενεργήσουν ολοκληρωμένο έλεγχο 28 ημερών, όπως προβλέπει ο
Κανονισμός, καθώς η πλειοψηφία των οδηγών δηλώνει πως «μόλις επα-
νήλθε στην εργασία μετά από άδεια» παρουσιάζοντας ταχογράφους 3-4
ημερών στους ελεγκτές και εικονικά έντυπα αδείας. Αντιθέτως, για τους
Έλληνες αυτοκινητιστές, κάτι τέτοιο δεν μπορεί να εφαρμοστεί καθώς ο
έλεγχος για τον ταχογράφο διενεργείται σε συνδυασμό με την εθνική ερ-
γατική νομοθεσία και το ΣΕΠΕ, θέτοντας πολλούς περιορισμούς, οι οποίοι
έρχονται και σε αντίκρουση με τον ευρωπαϊκό Κανονισμό. 
Οι περιπτώσεις αυτές παράνομης δραστηριότητας από αλλοδαπά οχήματα
ενώ είναι γνωστές στον κλάδο μας, έχουν ήδη διαπιστωθεί και από τις ελεγ-
κτικές αρχές της περιοχής, αλλά υπάρχει αδυναμία για τον περιορισμό τους,
λόγω των διαφορών σε εθνική και διεθνή νομοθεσία, και ζήτησαν την
αρωγή της ΟΦΑΕ στην εύρεση λύσεων. Οι εκπρόσωποι της ΟΦΑΕ δήλω-
σαν πως θα στηρίξουν κάθε ενέργεια που έχει σχέση με τον περιορισμό
της παράνομης μεταφοράς, ενώ αναφέρθηκαν και επιπλέον φαινόμενα
παράνομης δραστηριότητας αλλοδαπών οχημάτων, και συγκεκριμένα στις
παράνομες ενδομεταφορές (cabotage), την παράνομη έλξη αλλοδαπών
ρυμουλκούμενων από ημεδαπά φορτηγά, ή το αντίστροφο, καθώς και την
παράνομη διενέργεια συνδυασμένων μεταφορών, και δεσμεύτηκαν πως
θα παρέχουν στις Αρχές κάθε σχετική πληροφορία και την κείμενη εθνική
και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

■ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ & ΤΡΟΧΑΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ





Η ολοκλήρωση του διευρωπαϊκού οδικού άξονα Ιόνια
– Κακαβιά μέχρι και την Τεργέστη, υπήρξε η αφορμή για
την γνωριμία και την συνάντηση μεταξύ των εμπλεκό-
μενων φορέων, οι οποίοι έχουν εξαρχής ενώσει δυνά-
μεις με την ΟΦΑΕ για την επίτευξη αυτού του στόχου,
καταθέτοντας προτάσεις προς την Ελληνική Κυβέρνηση
για την αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης για την ολο-
κλήρωση του έργου αυτού. Δείτε την επιστολή παρέμ-
βαση της ΟΦΑΕ εδώ. Πρόκειται για έναν κοινό στόχο,
καθώς είναι σαφές πως η διευκόλυνση των μεταφορών
μέσα από την βελτίωση των υποδομών, θα ενισχύσει
την οικονομία και την εμπορική αλλά και την τουριστική
δραστηριότητα στην Περιφέρεια της Ηπείρου, στην ευ-
ρύτερη περιοχή της Δυτ. Ελλάδας και γενικά σε όλη την
χώρα. Πρόκειται για ένα έργο μεγάλης σημασίας καθώς
το συγκεκριμένο τμήμα συνδέει την χώρα μας με τα
Βαλκάνια και την Ευρώπη. Παράλληλα με τον οδικό
άξονα ΤΕΝ-10 που συνδέει την Ελλάδα με την Β.
Ευρώπη.
Επιπλέον, συζητήθηκε πως πέρα από το συγκεκριμένο
τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου, υπάρχει μια ακόμα
μεγαλύτερη ευκαιρία για την ολοκλήρωση της σύνδεσης
της ΠΑΘΕ με την με την Ιονία Οδό, συνδέοντας τελικά την
Καλαμάτα με την Κακαβιά και φέρνοντας ολόκληρη την
χώρα πιο κοντά στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη. Το συγ-
κεκριμένο θέμα έχει ήδη κατατεθεί ως πρόταση από
Έλληνες Ευρωβουλευτές, ενώ μετά την συνάντηση, οι
εκπρόσωποι της ΟΦΑΕ συμφώνησαν πως θα υποβλη-
θεί αντίστοιχη πρόταση και από την ΟΦΑΕ, τόσο σε εθνι-
κούς όσο και σε Ευρωπαϊκούς φορείς. Οι εκπρόσωποι
των παρευρισκόμενων φορέων έδωσαν υπόσχεση για
την συνέχεια της συνεργασίας, για νέες συναντήσεις στο
προσεχές μέλλον με σκοπό την τακτική παρακολούθηση
των εξελίξεων του θέματος.

■ ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ –
ΕΝΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

& ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
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Electric Versatility Platform
τεχνολογία «



Η Mercedes-Benz Vans 
ανακοινώνει τη νέα πλατφόρμα 

«Electric Versatility Platform» 
για την επόμενη γενιά του eSprinter

Όλα τα μοντέλα της θα διατίθενται με ηλε-

κτρικό σύστημα μετάδοσης κίνησης με έμ-

φαση στην αξιοπιστία, την ποιότητα και το

βέλτιστο συνολικό κόστος χρήσης (TCO). Για

ακόμη υψηλότερη προστιθέμενη αξία για

τους πελάτες της στο μέλλον, η Mercedes-

Benz Vans ανέπτυξε τη νέα Electric

Versatility Platform για την κατηγορία των

μεγάλων Vans. Αυτή η πρωτοποριακή πλατ-

φόρμα ηλεκτροκίνησης θα αποτελέσει τη

βάση για το eSprinter επόμενης γενιάς. Τα

κύρια στοιχεία της νέας πλατφόρμας είναι

τρία δομικά τμήματα που επιτρέπουν τη μέ-

γιστη δυνατή ευελιξία κατά την ανάπτυξη και

τη σχεδίαση διαφορετικών τύπων αμαξω-

μάτων. Με αυτό τον τρόπο, διαμορφώσεις

αμαξώματος οι οποίες ήταν προηγουμένως

διαθέσιμες μόνο για οχήματα με κινητήρα

εσωτερικής καύσης, είναι πλέον εφικτές και

με ηλεκτροκίνηση.

«Το eSprinter επόμενης γενιάς θα μας επι-

τρέπει να προσφέρουμε πολύ περισσότερες

εκδόσεις αμαξώματος. Κατά συνέπεια, στο

μέλλον, θα είμαστε σε θέση να ικανοποιούμε

τις απαιτήσεις των πελατών σε πολλούς και

διαφορετικούς κλάδους, ενώ ταυτόχρονα θα

τους προσφέρουμε τα πλεονεκτήματα της

οδήγησης με τοπικά μηδενικές εκπομπές»,

λέει ο Marcus Breitschwerdt, Επικεφαλής

της Mercedes-Benz Vans. «Το Sprinter απο-

τελεί εδώ και 25 χρόνια απτή απόδειξη των

δυνατοτήτων μας στον τομέα των μεταφο-

ρών. Στο πεδίο της ηλεκτρικής κινητικότητας,

έχουμε εισάγει πολλές καινοτομίες τα τελευ-

ταία χρόνια. Εφαρμόζοντας τη στρατηγική τα-

χύτατου εξηλεκτρισμού, συνδυάζουμε τα

καλύτερα από δύο κόσμους – καινοτομία και

εξειδίκευση!» 
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Η Mercedes-Benz Vans κινείται με ταχύτατους ρυθμούς
προς τον πλήρη εξηλεκτρισμό των προϊόντων της. 
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ΗMercedes-Benz είναι πεπεισμένη για τα

οικολογικά και οικονομικά πλεονεκτή-

ματα της ηλεκτροκίνησης και θα συνεχίσει να

προωθεί τα σχέδιά της με στόχο να προσφέ-

ρει ηλεκτροκίνητα Vans για όλες τις κατηγο-

ρίες. Η Mercedes-Benz Vans επιταχύνει τη

στρατηγική εξηλεκτρισμού και επιδιώκει να

πρωτοστατήσει στα ηλεκτρικά συστήματα με-

τάδοσης κίνησης επισπεύδοντας την ανά-

πτυξη της νέας Electric Versatility Platform για

την κατηγορία των μεγάλων Vans. Αυτή η

πρωτοποριακή πλατφόρμα ηλεκτροκίνησης

θα υποστηρίξει το eSprinter επόμενης γενιάς,

με στόχο να προσφέρει τις υψηλότερες επι-

δόσεις στην κατηγορία του. Με μια επένδυση

350 εκατομμυρίων ευρώ, η Electric Versatility

Platform θα παίξει καίριο ρόλο στα σχέδια της

Mercedes-Benz Vans για μεταφορές με μη-

δενικές εκπομπές και θα προσφέρει βέλτιστες

λύσεις για όλους τους κλάδους μεταφορών.

Επιπλέον, το eSprinter επόμενης γενιάς θα

παράγεται με ουδέτερο ισοζύγιο CO2 κάτι που

αποτελεί άλλο ένα βήμα προς την επίτευξη

του στόχου της Daimler “Ambition 2039”». 

Σήμερα, η Mercedes-Benz Vans είναι ήδη ο

ηγέτης στην αγορά ηλεκτρικών οχημάτων με

μερίδιο άνω του 30% στις κατηγορίες μεσαίων

και μεγάλων Vans στην Ευρώπη. Μετά το

eVito και το eSprinter, η Mercedes-Benz

Vans σκοπεύει να αναπτύξει το eCitan, ώστε

να καλύψει όλες τις κατηγορίες ελαφρών

επαγγελματικών με ηλεκτρικά οχήματα μπα-

ταρίας.

Η ανάπτυξη της Electric Versatility Platform

υπογραμμίζει το νέο προσανατολισμό στη

στρατηγική της Mercedes-Benz Vans, η οποία

- μεταξύ άλλων - προσβλέπει στην κατάκτηση

ηγετικής θέσης στον τομέα της ηλεκτρικής κι-

νητικότητας. «Να αναβαθμίσουμε τις μεταφο-

ρές στο επόμενο επίπεδο: Αυτός είναι ο

στόχος που έχουμε θέσει στη Mercedes-Benz

Vans. Φιλοδοξούμε να υπερβούμε τις προσ-

δοκίες των πελατών μας, προσφέροντάς τους

τα πιο ελκυστικά Vans και πολύτιμες υπηρε-

σίες.» Marcus Breitschwerdt, Επικεφαλής

Mercedes-Benz Vans.
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τεχνολογία «Electric Versatility Platformτεχνολογία «

■ Σαφής τοποθέτηση ως κατασκευαστής premium οχημάτων για επαγγελματίες και ιδιώτες

Η Mercedes-Benz Vans υπογραμμίζει το προφίλ της ως κατασκευαστής premium οχημάτων και πάροχος

πρωτοποριακών λύσεων για επαγγελματίες και ιδιώτες πελάτες.

■ Εστίαση στις ανάγκες και την πιστότητα πελατών

Η Mercedes-Benz Vans θα εντατικοποιήσει τη συνεργασία της με τους πελάτες της, ώστε να διασφαλίσει

ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρει προσαρμόζονται απολύτως στις ανάγκες τους. 

■ Ηγετική θέση στα ηλεκτρικά συστήματα μετάδοσης κίνησης και τις ψηφιακές λύσεις

Στόχος της Mercedes-Benz Vans είναι να θέσει νέα πρότυπα στην κατηγορία των ελαφρών επαγγελμα-

τικών με λύσεις προσανατολισμένες στους πελάτες και το μέλλον. Εκτός από την ηλεκτρική κινητικότητα,

εξίσου εντατικά αναπτύσσονται η διασύνδεση των οχημάτων και οι ψηφιακές λύσεις.

■ Βελτιστοποίηση εξόδων

Προκειμένου να βελτιωθεί η κερδοφορία και να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα, θα βελτιστοποιηθούν τα

πάγια έξοδα. Η κερδοφορία διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο του μετασχηματισμού προς

τη διασυνδεδεμένη κινητικότητα με μηδενικές εκπομπές.

■Η Mercedes-Benz Vans έχει αναδιατυπώσει τη στρατηγική της 
σύμφωνα με εκείνη του κλάδου επιβατικών αυτοκινήτων, δίνοντας έμφαση στα εξής:
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Electric Versatility Platformτεχνολογία «

■ Το σύστημα μετάδοσης κίνησης στους πίσω τρο-

χούς, τα δύο μεταξόνια, οι τρεις χωρητικότητες

μπαταρίας και το υψηλότερο μέγιστο ωφέλιμο

φορτίο επιτρέπουν κάθε πιθανή έκδοση αμαξώ-

ματος

■ Η νέα ηλεκτρική πλατφόρμα αυξάνει την ευελι-

ξία και την πρακτικότητα του eSprinter επόμενης

γενιάς μειώνοντας ταυτόχρονα την πολυπλοκότητα

και το κόστος παραγωγής

■Το eSprinter επόμενης γενιάς θα συντελέσει ση-

μαντικά στις μεταφορές με τοπικά μηδενικές εκ-

πομπές στο μέλλον

Τα κύρια στοιχεία του νέου σχεδιασμού είναι τρία

κυρίως δομικά τμήματα που αφήνουν μεγάλα πε-

ριθώρια ευελιξίας κατά την ανάπτυξη και τη σχε-

δίαση διαφορετικών τύπων αμαξωμάτων:

Εμπρόσθιο τμήμα για τα εξαρτήματα υψηλής

τάσης

Το ομοιόμορφα σχεδιασμένο μπροστινό τμήμα πε-

ριλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα υψηλής τάσης,

όπως τα εξαρτήματα φόρτισης και το μετατροπέα

AC/DC. Συνεπώς, μπορεί να συνδυάζεται χωρίς

τροποποιήσεις με όλες τις εκδόσεις του οχήματος,

ανεξαρτήτως μεταξονίου, μεγέθους μπαταρίας και

αμαξώματος.

Εγκατάσταση της μπαταρίας υψηλής τάσης στο

υποδάπεδο

Το δεύτερο δομικό τμήμα είναι η μπαταρία υψηλής

τάσης (HV), η οποία είναι ενσωματωμένη στο υπο-

δάπεδο του οχήματος. Στο μέλλον θα διατίθενται

τρεις μπαταρίες διαφορετικής χωρητικότητας. Έτσι,

ο πελάτης θα μπορεί να επιλέγει την αυτονομία και

το ωφέλιμο φορτίο που ταιριάζουν καλύτερα στη

χρήση του οχήματος. Χάρη στις διαφορετικ΄ς εκ-

δόσεις μπαταρίας, το eSprinter επόμενης γενιάς θα

μπορεί να ικανοποιεί τις ιδιαίτερες επιθυμίες των

πελατών όσον αφορά τις ιδιαίτερες απαιτήσεις

TCO, είτε πρόκειται για αστικές είτε για υπεραστικές

μεταφορές.

Πίσω τμήμα με ηλεκτρικό κινητήριο άξονα

Ο τρίτος πυλώνας του αρθρωτού σχεδιασμού είναι

ο ηλεκτρικά κινητήριος οπίσθιος άξονας, ο οποίος

θα μπορεί να χρησιμοποιείται σε όλα τα μοντέλα

μεγάλων ηλεκτροκίνητων Vans. Ο μικρών διαστά-

σεων και πανίσχυρος ηλεκτροκινητήρας είναι εν-

σωματωμένος στο πίσω δομικό τμήμα και είναι

σχεδιασμένος κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να προσαρ-

μόζεται τέλεια σε όλες τις εκδόσεις μοντέλων –

από ολοκληρωμένα κλειστά Vans μεταφοράς

φορτίου και επιβατών μέχρι πλαίσια για κλειστές ή

ανοιχτές καρότσες – χάρη στην ενιαία πλατφόρμα.

■ Electric Versatility Platform της Mercedes-Benz:
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Πολυάριθμα συστήματα υποστήριξης οδηγού

που διατίθενται για πρώτη φορά με σε πολλά νέα βαν

Τα πολυάριθμα συστήματα υποστήριξης αυξάνουν 

περαιτέρω την ασφάλεια των επιβαινόντων  και κάνουν

την οδήγηση ακόμη πιο ασφαλή! 

Μεταξύ αυτών το σύστημα Προειδοποίησης
Τυφλού Σημείου (Blind Spot Warnings) και μία
Κάμερα “Πίσω θέασης”. Μία ειδική κάμερα που
ήδη προσφέρεται για παράδειγμα στο νέο Combo,
δείχνει στον οδηγό του τι συμβαίνει πίσω από το
όχημα ενώ αυτό κινείται. 
Στις εκδόσεις panel van με διαχωριστικό ανάμεσα
στο cockpit και το χώρο φόρτωσης, οι οδηγοί δεν
χρειάζεται πλέον να βασίζονται μόνο στους εξωτε-
ρικούς καθρέπτες. Η εικόνα εμφανίζεται στην
οθόνη των 7,0”. Εάν ο οδηγός επιλέξει όπισθεν,
αυτή η  κάμερα απενεργοποιείται και αντικαθίσταται
από την κάμερα οπισθοπορείας. Το νέο σύστημα
κάμερας θα διατίθεται με εμπρός και πίσω αισθη-
τήρες στάθμευσης, ως τμήμα του πακέτου “Easy
Park & Sight”.

■■ Βlind Spot Warning
Η Προειδοποίηση Τυφλού Σημείου (Blind Spot
Warning) αποτρέπει ατυχήματα με άλλους χρήστες
των δρόμων, για παράδειγμα δικυκλιστές.
Κινούμενα αντικείμενα, όπως ποδήλατα ή μοτοσι-
κλέτες, που ο οδηγός συνήθως δεν μπορεί να αν-

τιληφθεί από το cockpit, αναγνωρίζονται από αισθη-
τήρες υπερήχων. Εάν αυτοί ανιχνεύσουν κάτι στο
‘τυφλό’ σημείο, μία προειδοποιητική λυχνία LED
ανάβει στον αντίστοιχο εξωτερικό καθρέπτη. Η λυ-
χνία αρχίζει να αναβοσβήνει εάν ο οδηγός ενεργο-
ποιήσει στη συνέχεια το φλας σε αυτή την πλευρά
του οχήματος.

■■ Lane Departure Warning
Η Προειδοποίηση Αλλαγής Λωρίδας (Lane
Departure Warning) ενεργοποιείται σε ταχύτητες
άνω των 30km/h. Εάν το όχημα απομακρυνθεί τυ-
χαία από τη λωρίδα του, το σύστημα εκδίδει μία
ακουστική ειδοποίηση, ενώ μία αντίστοιχη οπτική
εμφανίζεται στην οθόνη πληροφοριών. Εμπρός και
πίσω αισθητήρες διευκολύνουν τη στάθμευση.
Όταν το όχημα ελίσσεται με ταχύτητες κάτω των 12
km/h, αισθητήρες υπερήχων προειδοποιούν τον
οδηγό για εμπόδια μπροστά και πίσω από το όχημα
μέσω ακουστικών σημάτων και μιας προειδοποί-
ησης στην οθόνη πληροφοριών. Εάν υπάρχει σύ-
στημα πολυμέσων, μία εικόνα της περιοχής πίσω
από το όχημα εμφανίζεται στην οθόνη των 7,0”.

Τρία συστήματα που ενισχύουν
την ενεργητική ασφάλεια σε VAN

Οι περισσότερες φίρμες προσφέρουν τα συστήματα αυτά στον βασικό εξοπλισμό, ενώ, συνο-
λικά, οι αυτοκινητοβιομηχανίες , σε σχέση με το παρελθόν, έχουν ενισχύσει τα επαγγελματικά
τους οχήματα με τα σωτήρια, για την ασφάλεια των οδηγών, επιβατών και άλλων εμπλεκομέ-

νων που κινούνται στους δρόμους. 
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■■ Side-Wind Assistant



Τα πολυάριθμα συστήματα υποστήριξης αυξάνουν περαιτέρω την ασφάλεια των επιβαινόντων. Τα πο-
λυρυθμιζόμενα καθίσματα αναβαθμίζουν την άνεση, ώστε ο οδηγός τουνα βγαίνει από το cockpit νιώ-
θοντας ξεκούραστος μετά από ένα μεγάλο ταξίδι. Τα προαιρετικά  καθίσματα comfort για τον οδηγό και
το συνοδηγό προσφέρουν ρυθμιζόμενη οσφυϊκή υποστήριξη. Εάν το όχημα οδηγείται συχνά σε δρό-
μους με ανωμαλίες, οι οδηγοί θα εκτιμήσουν το κάθισμα με αερανάρτηση, με δυνατότητα ρύθμισης
σύμφωνα με τις προσωπικές τους προτιμήσεις.

Το Σύστημα Σταθεροποίησης σε περίπτωση
Πλευρικών Ανέμων (Side-Wind Assistant) είναι
μία ακόμα σημαντική τεχνολογία. Μεγάλα αυτο-
κίνητα, όπως οχήματα μεταφορών ή panel van
είναι ευάλωτα σε πλευρικούς ανέμους, κυρίως
σε γέφυρες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το στάνταρ
σύστημα Side-Wind Assistant διατηρεί τον έλεγχο

του οχήματος, ενεργοποιώντας το ESP (ο οδηγός
ενημερώνεται με ένα σύμβολο του αέρα στην
οθόνη πληροφοριών). Ο στάνταρ εξοπλισμός του
νέου Movano περιλαμβάνει επίσης αυτόματους
καθαριστήρες παρμπρίζ και αυτόματο σύστημα
μεσαίας σκάλας φώτων.

τεχνολογία«
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Κορυφαία ασφάλεια για τα

Transit και Transit Custom

από τον Euro NCAP

Στο πλαίσιο μιας νέας πρωτοβουλίας, ο ορ-

γανισμός Euro NCAP αξιολόγησε την από-

δοση και αποτελεσματικότητα των

συστημάτων ενεργητικής ασφάλειας σε 19

από τα δημοφιλέστερα van μοντέλα της

Ευρώπης. Στις δοκιμές αξιολογήθηκε το

αυτόνομο σύστημα φρεναρίσματος έκτα-

κτης ανάγκης (AEB) που ενεργοποιείται

όταν το όχημα πλησιάζει σε άλλα οχήματα,

δικυκλιστές και πεζούς, καθώς και άλλα

επιμέρους συστήματα, όπως η τεχνολογία

διατήρησης του οχήματος στη λωρίδα κυ-

κλοφορίας, η λειτουργία αναγνώρισης

ορίου ταχύτητας και το σύστημα παρακο-

λούθησης οδηγού.

Το Transit απέσπασε το Χρυσό Βραβείο για

το πακέτο των διαθέσιμων τεχνολογιών

ενεργητικής ασφάλειας που το συνοδεύει,

ενώ το Transit Custom απέσπασε αντί-

στοιχα ένα Ασημένιο Βραβείο. Ο οργανι-

σμός Euro NCAP εκθείασε ιδιαίτερα το σύ-

στημα AEB της Ford και αναγνώρισε, ως

αναμφισβήτητα κορυφαία, την τεχνολογία

Pre-Collision Assist με Pedestrian

Detection 1.

Το Transit κατέγραψε το μοναδικό σκορ

“100%“ στο σύνολο των οχημάτων και λει-

τουργιών για το Traffic Sign Recognition 1.

Το AEB σχολιάστηκε επίσης ως το καλύ-

τερο σύστημα για την προστασία  των δι-

κυκλιστών.

«Γνωρίζουμε ότι η ασφάλεια αποτελεί κο-

ρυφαία προτεραιότητα για τους επαγγελ-

ματίες πελάτες όσον αφορά στην

προστασία του προσωπικού τους αλλά και

όσων μοιράζονται το δρόμο μαζί τους» δή-

λωσε ο  Stuart Southgate, director, Safety

Engineering, Ford Ευρώπης. «Είμαστε ευ-

Ford Safety Awards

Tα Ford Transit και Transit Custom είναι δύο από τα ασφαλέστερα van μοντέλα
που πωλούνται σήμερα στη Ευρώπη, σύμφωνα με τον ανεξάρτητο οργανισμό

αξιολόγησης ασφάλειας οχημάτων Euro NCAP.
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τυχείς που το Euro NCAP αναγνώρισε το εύρος και την

αποτελεσματικότητα των τεχνολογιών ενεργητικής ασφά-

λειας της Ford. Τα συστήματα αυτά προστατεύουν τους

οδηγούς και είτε αποτρέπουν σοβαρά ατυχήματα, είτε πε-

ριορίζουν τις επιπτώσεις τους. Με τον τρόπο αυτό, οι προ-

ηγμένες τεχνολογίες μειώνουν τους τραυματισμούς και

την ίδια στιγμή ελαχιστοποιούν το χρόνο εκτός λειτουργίας

των οχημάτων λόγω εργασιών επισκευής.»

Το Euro NCAP χρησιμοποίησε τα ίδια κριτήρια για τη σύγ-

κριση των χαρακτηριστικών ενεργητικής ασφάλειας σε

κάθε van. Όλα τα οχήματα οδηγήθηκαν σε μία πίστα δοκι-

μών, φορτωμένα στο 50% του μέγιστου ωφέλιμου φορτίου

τους ώστε τα αποτελέσματα να είναι αντιπροσωπευτικά της

λειτουργίας τους σε πραγματικές συνθήκες.

Με τη βοήθεια προσομοιώσεων, αξιολογήθηκαν οι προ-

ειδοποιήσεις του οδηγού και ο τρόπος που επενεργεί το

AEB όταν το van πλησιάζει σε σταθμευμένα ή αργά κινού-

μενα οχήματα, καθώς και όταν ένα προπορευόμενο όχημα

φρενάρει απότομα. Το Euro NCAP αξιολόγησε επίσης την

αντίδραση του συστήματος όταν ένα παιδί εμφανίζεται ξαφ-

νικά στην πορεία του van, ή όταν δικυκλιστές και πεζοί δια-

σχίζουν το δρόμο.
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Aπέσπασε τον τίτλο

‘International Van 

of the Year 2021’ 

Διαθέσιμο σε τρία μήκη και σε πολλές εκδόσεις

αμαξώματος, το αμιγώς ηλεκτρικό Vivaro-e

επιτρέπει στους επαγγελματίες να επωφελούν-

ται από μετακινήσεις μηδενικών ρύπων  χωρίς

συμβιβασμούς – ξεπερνώντας και το λεγόμενο

“last mile”. Οι αγοραστές του Vivaro-e μπορούν

να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο μεγέθη μπατα-

ρίας ιόντων λιθίου, ανάλογα με τις ανάγκες

τους: με ισχύ 75 kWh για  αυτονομία έως 330

km, ή για πιο ήπια χρήση σε καθημερινή βάση,

με 50 kWh για αυτονομία έως 230 km, σύμ-

φωνα με το πρωτόκολλο WLTP1 και στις δύο

περιπτώσεις.

«Είμαστε πολύ υπερήφανοι που το νέο Vivaro-

e ψηφίστηκε International Van of the Year

2021» δήλωσε ο Michael Lohscheller,  CEO της

Opel «και θα ήθελα να πω ένα ‘μεγάλο ευχαρι-

στώ’ στους ειδικούς της κριτικής επιτροπής του

IVOTY γι’ αυτό το βραβείο, που αποτελεί τον πιο

πολυπόθητο τίτλο στην κατηγορία των ελα-

φρών επαγγελματικών οχημάτων. Το Vivaro-e

θέτει νέα πρότυπα σε αυτό το τμήμα τη αγοράς

Opel Vivaro-e

Το αμιγώς ηλεκτρικό van του Γερμανού κατασκευαστή επιλέχθηκε από μία έγκριτη
κριτική επιτροπή με μέλη 24 συντάκτες και εκδότες ανεξάρτητων περιοδικών του

Ειδικού τύπου για τα επαγγελματικά οχήματα (LCV).
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Βασισμένο στην πλατφόρμα EMP2 του Ομίλου

PSA, το Vivaro-e προσφέρει μία εξαιρετικά

πλούσια γκάμα συστημάτων υποστήριξης οδη-

γού – κάτι το οποίο αναγνώρισε η κριτική επι-

τροπή IVOTY. Εκτός από το σύστημα head-up

display, το Vivaro-e διαθέτει υποβοήθηση διατή-

ρησης λωρίδας κυκλοφορίας (lane keep assist),

βελτιωμένη αναγνώριση οδικών σημάτων (ex-

tended traffic sign recognition), ανίχνευση κόπω-

σης οδηγού (drowsiness alert), προειδοποίηση

επικείμενης εμπρόσθιας σύγκρουσης (forward

collision warning) και αυτόματο φρενάρισμα

έκτακτης ανάγκης (emergency braking).

Η Opel είχε ήδη κερδίσει τον τίτλο International

Van of the Year τρεις φορές στο παρελθόν, με το

Astra Van το 1999, με την πρώτη γενιά Vivaro το

2002 και με το Combo το 2019.

και ανοίγει το δρόμο για την ηλεκτροκί-

νηση στη γκάμα των ελαφρών επαγγελ-

ματικών οχημάτων (LCV) της Opel. Του

χρόνου, θα προσθέσουμε “e” εκδόσεις

των Combo και Movano, που σημαίνει

ότι η οικογένεια των επαγγελματικών

οχημάτων θα εξηλεκτριστεί πλήρως

πριν από το τέλος του 2021! Σήμερα, η

Opel εξηλεκτρίζει ολόκληρη τη γκάμα

της με γρήγορους ρυθμούς, με έξι μον-

τέλα ήδη διαθέσιμα, είτε πλήρως ηλε-

κτρικά (με μπαταρία) είτε υβριδικά. Θα

έχουμε εξηλεκτρισμένες εκδόσεις

όλων των επιβατικών και ελαφρών

επαγγελματικών οχημάτων μας μέχρι το

2024.»
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Η Renault κάνει την επανάσταση
στην κατηγορία των van, 

με το All-new KANGOO και το
All-new EXPRESS

παρουσίαση «



Renault KANGOO & EXPRESS 

Επανάσταση στην κατηγορία των van
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Το All-new Kangoo Van, το καινοτόμο van με την αθλητική και δυναμική σχεδίαση,

στοχεύει, κυρίως, στην κάλυψη των αναγκών που έχουν οι στόλοι οχημάτων, οι

τεχνίτες και οι έμποροι, που όλοι τους αναζητούν ένα επαγγελματικό όχημα προ-

σαρμοσμένο απόλυτα στις ανάγκες τους, το οποίο να είναι και εξοπλισμένο με τις

πιο σύγχρονες τεχνολογίες. 

Εφοδιασμένο με τα καινοτόμα συστήματα Easy Sile Access και Easy Inside

Rack, το All-new Kangoo Van φέρνει την επανάσταση στα θέματα της φόρτω-

σης και της πρόσβασης: 

• Easy Side Access: Ένα σύστημα ιδιαίτερα πρακτικό για τα κέντρα των πόλεων,

αυτή η καινοτόμος εφαρμογή επιτρέπει στο χρήστη να έχει εύκολη πρόσβαση στο

φορτίο του, ανεξάρτητα από τους περιορισμούς που θέτουν οι συνθήκες στάθμευ-

σης. Καταργώντας την κεντρική κολόνα, το All-new Kangoo Van προσφέρει την πιο

ευρεία και άνετη πλευρική πρόσβαση στην αγορά, με άνοιγμα 1,416 μ. (δηλαδή

άνοιγμα διπλάσιο από το παλιό μοντέλο). 

• Easy Inside Rack: Αυτό το επεκτεινόμενο εσωτερικό ράφι, αποτελεί ακόμα μία

καινοτόμο εφαρμογή που επιτρέπει την τοποθέτηση και μεταφορά, σε ψηλό επίπεδο,

μακριών και ογκωδών αντικειμένων, απελευθερώνοντας, κατά αυτόν τον τρόπο,

χώρο στο πάτωμα του αυτοκινήτου. 

Το All-new Kangoo Van ξεχωρίζει για τη μυώδη εξωτερική του σχεδίαση. Το εμ-

πρός μέρος είναι πλήρως ανασχεδιασμένο, με μια χρωμιωμένη γραμμή μεταξύ

της γρίλιας της μάσκας και του εμπρόσθιου προφυλακτήρα. Με ανάγλυφο προφίλ

και τονισμένους ώμους, το All-new Kangoo Van μοιάζει εμφανώς αναβαθμισμένο,

χάρη στο εκλεπτυσμένο φινίρισμά του και τα χρωμιωμένα διακοσμητικά. Το ολο-

καίνουριο εσωτερικό του, προσφέρει ένα οριζόντια διατεταγμένο ταμπλό, με πολ-

λούς αποθηκευτικούς χώρους. Παράλληλα, τα νέα, πλήρως ανασχεδιασμένα,

καθίσματα προσφέρουν περισσότερη άνεση, ενώ είναι και πιο ανθεκτικά. 

Ο Mark Sutcliffe, SVP της επιχειρηματικής μονάδας ελαφρών επαγγελματικών της
Συμμαχίας, δήλωσε σχετικά: «Η Renault, για ακόμα μία φορά, κάνει την επανάσταση

στις κατηγορίες των Van και Combi οχημάτων, με τα All-new Kangoo και All-new
Express. Τα νέα αυτά μοντέλα καλύπτουν τις ετερόκλητες ανάγκες τόσο των 

επαγγελματιών, όσο και των ιδιωτών. Με περισσότερες από 4 εκ. μονάδες να έχουν
πουληθεί από το 1997, το Kangoo είναι, πράγματι, ένα εμβληματικό μοντέλο. 

Η Renault κάνει την έκπληξη με το καινοτόμο σύστημα Easy Side Access,
επιτρέποντας στο All-new Kangoo Van την πλευρική φόρτωση. Τα All-new Kangoo

Van και Kangoo θα είναι και τα δύο διαθέσιμα σε ηλεκτρική έκδοση, η οποία είναι
σχεδιασμένη να καλύπτει τις προσκλήσεις των αστικών μετακινήσεων». “

■ Το All-new Kangoo
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Το All-new Kangoo Van είναι εφοδιασμένο με το σύστημα

πολυμέσων Renault EASY LINK, καθώς και με νέα συστή-

ματα υποβοήθησης της οδήγησης, τα οποία περιλαμβάνουν

και τον ψηφιακό εσωτερικό καθρέπτη, Permanent Rear

View. Το νέο αυτό σύστημα προσφέρει εξαιρετική οπίσθια

ορατότητα, η οποία αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρηστική στα ογ-

κώδη οχήματα. Άλλα νέα στοιχεία περιλαμβάνουν τα συστή-

ματα Trailer Swing Assist, Brake Stability Control και AEBS

Advanced Emergency Braking. 

Παράλληλα, το All-new Kangoo Van προσφέρει ασυναγώ-

νιστη ποικιλία σε μεγέθη αμαξώματος και κινητήρων. Θα

είναι διαθέσιμο σε δύο μήκη, ενώ θα προσφέρεται τόσο με

χειροκίνητο, όσο και με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, σε εκ-

δόσεις βενζίνης, πετρελαίου και ηλεκτρικές. Ο ωφέλιμος

όγκος του κυμαίνεται μεταξύ 3,3-3,9 m3 στη βασική έκδοση,

και μεταξύ 4,2-4,9 m3 στην επιμηκυμένη έκδοσή του. 

Το All-new Kangoo, το κομψό και ευρύχωρο μοντέλο τύπου

Combi, με 5 θέσεις κανονικού μεγέθους, καλύπτει, απόλυτα,

τις ανάγκες των δυναμικών οικογενειών, έχοντας ανασχε-

διασμένη εμφάνιση και προσφέροντας περισσότερη άνεση,

αλλά και εξοπλισμό που περιλαμβάνει σύγχρονα βοηθήματα

υποβοήθησης της οδήγησης. Παράλληλα, διατηρεί όλα τα

«έξυπνα» χαρακτηριστικά του, τα οποία, μάλιστα, είναι και ιδι-

αίτερα δημοφιλή στους επαγγελματίες που το εμπιστεύονται. 

■ Το All-new Kangoo
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- Η Renault είναι ειδικός στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (LCV) για περισσότερα από 120 χρόνια,

προσφέροντας, μέσω της ομπρέλας Renault Pro+, τόσο μοντέλα LCV όσο και υπηρεσίες απόλυτα

προσαρμοσμένα στις υψηλές απαιτήσεις των σύγχρονων επαγγελματιών. 

- Η Renault είναι ηγέτης της ευρωπαϊκής αγοράς των van και των minivan, από το 1998 και για 21

συναπτά έτη. 

- Παράλληλα, η Renault είναι πρωτοπόρος και ηγέτης στα ηλεκτρικά LCV στην Ευρώπη, για 9η συ-

νεχόμενη χρονιά, με σχεδόν το ένα στα δύο ηλεκτρικά LCV που πωλούνται στην Ευρώπη να έχουν

τα σήματά της. Από το 2011, το Kangoo Z.E. αποτελεί το best seller ηλεκτρικό LCV στην Ευρώπη, με

περισσότερες από 50.000 πωλήσεις, μέχρι σήμερα.

- Η Renault θα εξηλεκτρίσει όλη τη γκάμα των van και των minivan της, μέχρι το 2022.  

Το All-new Express Van, το πρακτικό και αποδο-

τικό van, στοχεύει στους νέους επιχειρηματίες

και τους μικρούς στόλους, δηλαδή σε όσους

αναζητούν την ιδανική σχέση αξίας / τιμής, κα-

λύπτοντας τις βασικές τους ανάγκες. 

Το All-new Express Van ενσωματώνει όλους

τους νέους, σχεδιαστικούς κώδικες της Renault,

αναδύοντας στιβαρότητα και μοντέρνο χαρα-

κτήρα. Εξοπλισμένο με ενισχυμένα καθίσματα,

το νέο εσωτερικό του ξεχωρίζει για την ποιότητα

και την άνεση που προσφέρει. Ιδιαίτερη έμφαση

έχει δοθεί στην προσφορά αποθηκευτικών

χώρων, αλλά και την προσεγμένη εργονομία.

Μάλιστα, προσφέρει τους περισσότερους αποθη-

κευτικούς χώρους της κατηγορίας στο εσωτε-

ρικό του (48 λίτρα), ενώ ο χώρος φόρτωσης κυ-

μαίνεται μεταξύ 3,3-3,7 m3 .

Το All-new Express Van είναι εφοδιασμένο με

το σύστημα πολυμέσων Renault EASY LINK,

καθώς και με νέα συστήματα υποβοήθησης της

οδήγησης, όπως τα Rear-View Assist, Blind Spot

Warning, Front & Rear Park Assist, ενώ δεν

πρέπει να ξεχνάμε και το Wide View Mirror. 

Το All-new Express, το πολυχρηστικό και οικο-

νομικό όχημα τύπου Combi, προσφέρει 5 κανο-

νικές θέσεις και ένα μεγάλο χώρο φόρτωσης.

Στοχεύει στην ικανοποίηση των αναγκών των

επιχειρηματιών που το χρειάζονται για μεικτή

χρήση (επαγγελματική και ιδιωτική), αλλά, επί-

σης, και στους τεχνίτες και τους εμπόρους. 
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■ Το All-new Express

■ All-new Kangoo Van και All-new Express Van: 
η δύναμη που προσφέρει η Renault Pro+  στους επαγγελματίες 
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FUSO CANTER
Το πολυεργαλείο για τις απαιτητικές μεταφορές
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Στην Ευρώπη, η FUSO εκπροσωπείται με

το Canter στην κατηγορία 3,5t έως 8,55t σε

περισσότερες από 30 χώρες. Η έδρα των

πωλήσεων και της εξυπηρέτησης μετά την

πώληση βρίσκεται στη Στουτγάρδη. Το

Canter για τις ευρωπαϊκές αγορές κατα-

σκευάζεται στο Tramagal της Πορτογαλίας.

Παράλληλα, πάνω από τα μισά εξαρτήματα

που τοποθετούνται στο Canter κατασκευά-

ζονται στην Ευρώπη. Περισσότερα από 800

σημεία εξυπηρέτησης σε όλη την Ευρώπη

φροντίζουν για τη διασφάλιση της κινητικό-

τητας των πελατών.

Το Canter 8,55 t μπορεί να επωμίζεται χωρίς

πρόβλημα τις απαιτητικές μεταφορές, ενώ

το μοντέλο 7,49 t με φέρουσα ικανότητα

πλαισίου 5 t ακολουθεί από κοντά. Επιπλέον

και τα δύο είναι εξαιρετικά ευκίνητα, καθώς

είναι ελαφρύτερα από τα οχήματα του αν-

ταγωνισμού. Ωστόσο, η μεγάλη φέρουσα

ικανότητα δεν είναι η μόνη ευκολία που σας

προσφέρει το Canter: το χαμηλό ύψος επι-

βίβασης διευκολύνει τις συχνές επιβιβάσεις

και αποβιβάσεις, το νέο κιβώτιο ταχυτήτων

διπλού συμπλέκτη DUONIC® 2.0 του βασι-

κού εξοπλισμού επιτρέπει γρήγορες αλλα-

γές ταχυτήτων χωρίς απώλεια ισχύος και οι

πολυάριθμες εκδόσεις υπερκατασκευών

συνεπάγονται μοναδική ευελιξία. Εάν η φέ-

ρουσα ικανότητα πλαισίου έως και 6 t δεν

αρκεί, τότε οι  δυνατότητες του Canter μεγι-

στοποιούνται με επιπλέον φορτίο ρυμούλ-

κησης 3,5 t. 

“
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Το πρώτο Canter βγήκε από τη γραμμή παραγωγής το 1963, γράφοντας την
πρώτη σελίδα στην ιστορία ενός μοναδικού οχήματος. Μέχρι σήμερα, το έχουν

διαδεχτεί πάνω από τέσσερα εκατομμύρια οχήματα που έχουν έναν και μοναδικό
στόχο: να κάνουν τις μεταφορές στις ηπείρους της υφηλίου πιο αποτελεσματικές

και πιο οικονομικές για τους πελάτες. Μόνο στην Ασία, κατασκευάζονται ετη-
σίως περίπου 140.000 οχήματα Canter που διανέμονται παγκοσμίως.
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Τo Canter έχει τον μικρότερο κύκλο στροφής στην κατη-

γορία του και πλάτος καμπίνας 1,70 m ή 2 m. Η άνεση

είναι άλλο ένα ατού του φορτηγού. Οι καμπίνες είναι ευ-

ρύχωρες, ενώ οι ανεξάρτητες αναρτήσεις τροχών φρον-

τίζουν για μια ευχάριστη αλλά συγχρόνως δυναμική

εμπειρία οδήγησης. Επίσης, το Canter είναι τόσο εύκολο

στην οδήγηση όσο ένα επιβατικό αυτοκίνητο. Επιπλέον,

με το μεγαλύτερο μήκος αμαξώματος της κατηγορίας

του, το Canter 3,5 t προσφέρει πολλές για δυνατότητες για

υπερκατασκευές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του πε-

λάτη. 

Εξίσου σημαντικό, ότι προσφέρεται και σε έκδοση με τε-

τρακίνηση, οπότε το Canter 4×4 δεν χάνει ποτέ την πρό-

σφυσή του, στις εργασίες χειμερινής συντήρησης, στην

πόλη, ή σε απότομες ανηφόρες με χαμηλή πρόσφυση..

Απόλυτα "προσγειωμένο" είναι και το λειτουργικό κόστος:

με τον άκρως αποδοτικό κινητήρα 3 λίτρων, το Canter 6,5

t είναι ιδιαίτερα οικονομικό στις μετακινήσεις και πληροί

τη νέα προδιαγραφή εκπομπών Euro VI. Τέλος, προσφέ-

ρεται με σημαντικά βελτιωμένο και στιβαρό πλαίσιο

τύπου σκάλας σε διάφορες λύσεις υπερκατασκευών και

μεγάλο ωφέλιμο φορτίο.

Και οι τρεις εκδόσεις κινητήρων του Canter συμμορφώ-

νονται με την προδιαγραφή εκπομπών Euro VI και προ-

σφέρουν εξαιρετικά οικονομική λειτουργία. Το πακέτο

ECOFFICENCY του βασικού εξοπλισμού εξασφαλίζει βέλ-

τιστη προστασία του περιβάλλοντος και μέγιστη αποδοτι-

κότητα. Όμως, το Canter δεν κάνει οικονομία μόνο κατά

τη χρήση, αφού στο επίκεντρο βρίσκεται το Total Cost of

Ownership. Γι' αυτό τα φορτηγά της προσφέρονται με μια

σειρά από εξατομικευμένες υπηρεσίες, ώστε ο πελάτης

να μπορεί να διαμορφώσει τη χρηματοδότηση και το λει-

τουργικό κόστος με όσο το δυνατόν πιο συμφέροντες

όρους.fu
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Οι γερανοί που είναι τοποθετημένοι σε σασί φορτηγών αποτελούν μια πρώτη λύση 

για τους μεταφορείς που θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν για συγκεκριμένες εργασίες. 

Ειδικά, για όσους δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο

τομέα, η εξέλιξη των διασκευών στα φορτηγά που προ-

σφέρονται με ενσωματωμένους γερανούς κερδίζει τις

προτιμήσεις τους, ιδιαίτερα στο εξωτερικό, όπου οι επι-

λογές αυτές έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. 

Ένα φορτηγό με εργοστασιακά, τοποθετημένο γερανό

είναι πιο συμπαγές, μπορεί να μετακινηθεί από το ένα ερ-

γοτάξιο στο άλλο πιο ευέλικτα και πιο γρήγορα και μπορεί

να εγκατασταθεί και να αποσυναρμολογηθεί πιο γρήγορα. 

Η MAN προμηθεύει τις εκδόσεις τριών και τεσσάρων

αξόνων των φορτηγών της σειράς TGS και TGX με εξο-

πλισμό ειδικά για τη βιομηχανική μεταφορά και κυρίως

στον κατασκευαστικό τομέα.

Σήμερα, μια ειδική έκδοση - αντοχής 10 τόνων ανά άξονα

- είναι πλέον διαθέσιμη από την ΜΑΝ σε δύο δημοφική

φορτηγά της και προσφέρεται με τον ενσωματωμένο γε-

ρανό. 

Ένας γερανός όπως αυτός που προσφέρει η MAN έχει

τη δυνατότητα αντοχής 10 τόνων ανά άξονα, όντας κάτι

καινούργιο στην κατηγορία των φορτηγών με γερανό.

Μάλιστα, όταν ο γερανός είναι σε πλήρη διάταξη, έχει τη

δυνατότητα να προσφέρει υπηρεσίες μεταφοράς ακόμη

και σε ύψη έως 29 μέτρα. Επίσης, ο γερανός, ακόμη και

σε πλήρη διάταξη μπορεί να φορτωθεί με έως και 650

κιλά, που ισοδυναμεί με 13 σάκους τσιμέντου. 

Για παράδειγμα, ένα MAN TGX με τον τυπικό μπροστινό

άξονα 9 τόνων, που προσφερόταν έως και σήμερα,  θα

είχε ύψος ανύψωσης 25 μέτρα - φτάνοντας μόνο στον 9ο

όροφο ενός πολυώροφου κτιρίου αντί για τον 10ο. Αυτός

ο γερανός θα μπορούσε να ανυψώσει 8 ½ σάκους τσι-

μέντου, περίπου 420 κιλά, μέχρι αυτό το ύψος. Για παρά-

δειγμα, αν οι δοκοί για τη δομή μιας οροφής πρέπει να




παραδοθούν και να εγκατασταθούν σε ένα εργο-

τάξιο, τότε σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιούν-

ται  γερανοί φόρτωσης βαρέως τύπου.

Όμως, με τη δυνατότητα που προσφέρει ο νέος

ενισχυμένος  μπροστινός άξονας 10 τόνων επιτρέ-

πει τη χρήση βαρύτερων γερανών φόρτωσης με

μεγαλύτερα φορτία και στο ύψος που προαναφέ-

ραμε - έως τα 29 μέτρα και με μεγαλύτερη δυνα-

τότητα φορτίου. Κατά την εγκατάσταση της δομής

οροφής, όπως φαίνεται και στην φωτογραφία,  ο

γερανός μπορεί να ανυψώσει βαρύτερα φορτία

στο μπροστινό μέρος ή να φτάσει πιο μακριά.

Ορισμένες χώρες, για παράδειγμα οι Κάτω

Χώρες, υπολογίζουν το επιτρεπόμενο μικτό βάρος

από το σύνολο των φορτίων ανά άξονα. Έτσι, ένα

φορτηγό με ανατρεπόμενο άξονα με δύο εμπρός

άξονες 10 τόνων έχει δύο τόνους περισσότερο

ωφέλιμο φορτίο, ένα σημαντικό όφελος για τον με-

ταφορέα. 
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ΜΑΝ ΤRUCKS

Loadercrane
Νέες εκδόσεις ΜΑΝ με ενσωματωμένο γερανό
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MAN TRUCKS

Loadercrane

■ MAN TGS και TGX:
Σχέδια πλαισίου ειδικά για τη βιομηχανική μεταφορά

Ο νέος μπροστινός άξονας 10 τόνων μεγαλύτερης χωρητικότητας είναι διαθέσιμος σε σχέδια πλαισίου 6x4 και

8x4 στις σειρές MAN TGS και MAN TGX και σε όλες τις εκδόσεις καμπίνας. Η γκάμα των επιλογών περιλαμβάνει

σχέδια πλαισίου κανονικού και μεσαίου ύψους. Η τοποθέτηση των πλευρικών στηριγμάτων για την ασφαλή

λειτουργία του γερανού καταλαμβάνει χώρο στο πλαίσιο. Εξίσου σημαντικό, ότι αυτή η πρόταση αποτελεί όντως

την πιο εξελιγμένη στην κατηγορία του, και προσφέρεται με την εγγύηση της ΜΑΝ. 
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Ξεκίνησαν οι δοκιμές 
του ηλεκτρικού φορτηγού

•  Ξεκίνησαν από την Αμερική οι δοκιμές του νέου, ηλεκτρικού

φορτηγού της Nikola! Μάλιστα για την δοκιμή επιστρατεύθηκαν  14

“alpha” πρωτότυπα του ηλεκτρικού φορτηγού της Nikola Motor,

ώστε να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές και ενέργειες και να πάρει

έγκριση τύπου, για να κυκλοφορήσει μέσα στο 2021.

Το ηλεκτρικό φορτηγό της Nikola βα-

σίζεται στο Iveco S-Way και παίρνει

κίνηση από ένα ηλεκτρικό σύστημα

απόδοσης 653 ίππων με 1.800 Nm

ροπής.

Το Nikola Tre βασίζεται στο heavy-

duty τράκτορα S-Way της Iveco. Το

Nikola Tre έχει όλα όσα χρειάζεται για

να ξεχωρίζει ως ηλεκτρικό, από LED

προβολείς και ένα φωτιζόμενο λογό-

τυπο «Ν» έως προηγμένο infotain-

ment και διάφορα συστήματα

υποβοήθησης με κάμερες και ραντάρ.

Την σχεδίαση έχει επιμεληθεί η

Italdesign, την βάση έχει βάλει η Iveco

και το ηλεκτρικό σύστημα πρόωσης η

Nikola. Το βασικό στοιχείο είναι η τε-

ράστια συστοιχία μπαταριών χωρητι-

κότητας 720 kWh, η οποία μπορεί να

είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη, ανά-

λογα με τις απαιτήσεις του επαγγελμα-

τία (για την φόρτιση εννοείται πως

«παίζει» μόνο σούπερ ταχυφορτιστής).






